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ATA DA CENTÉSIMA TRIGESIMA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – UENF

5

nº 4 da Secretaria Estadual de Fazenda, na Av. Presidente Vargas, 670, 19º andar, no Rio

6

de Janeiro, e, simultaneamente, na sala de reuniões do Laboratório de Engenharia Civil, no

7

Centro de Ciências e Tecnologia da UENF, em Campos dos Goytacazes - RJ, por meio de

8

videoconferência, às 11:00 horas, a centésima trigésima reunião do Conselho Curador da

9

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças dos

10

seguintes conselheiros em Campos dos Goytacazes: Prof. Silvério de Paiva Freitas – Reitor

11

da UENF, que presidiu a reunião; Sr. Maurício Falcão Aguiar – representante dos servidores

12

técnico administrativos da UENF (indicação do CONSUNI); Prof. Arnoldo Rocha Façanha

13

– representante do corpo docente da UENF (indicação do CONSUNI). No Rio de Janeiro:

14

Drª Cristina Lúcia de Barros Vianna – representante da Secretaria de Estado de

15

Planejamento e Gestão (indicação do Governo do Estado); e Dr. Paulo Sérgio Braga Tafner

16

– representante da Secretaria de Estado de Fazenda (indicação do Governo do Estado).

17

Dr. Roberto Guimarães Boclin – representante da Secretaria de Estado de Ciência e

18

Tecnologia e Inovação (indicação do Governo do Estado); Tratou-se da seguinte pauta: 1

19

– Aprovação da ata da 129ª reunião; 2 – Informes; 3 – Procedimentos para

20

Encerramento de Gestão e; 4 – Assuntos diversos. Dando início à reunião, o Prof.

21

Silvério Freitas agradeceu a presença de todos. Passando ao item 1 da pauta, o Prof.

22

Silvério Freitas colocou em apreciação a ata da 129ª reunião, sendo aprovada por

23

unanimidade. Ficou acordado que a referida ata será assinada neste momento pelos

24

conselheiros presentes no Rio de Janeiro, sendo enviada à Campos em seguida para a

25

assinatura dos demais membros. Passando ao Item 2 da pauta, o Prof. Silvério Freitas

26

passou aos informes: I – Em reunião com representantes da UENF e da Secretaria

Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e quinze, foi realizada na sala de reuniões
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27

Estadual de Fazenda, representada pela Dra Julia, foi tratado do pagamento de PDs

28

(programa de desembolso) já emitidas e ainda não pagas, e também sobre o impedimento

29

de se emitir novas PDs, o Reitor relatou ao Conselheiros que neste final de ano o orçamento

30

e sua viabilização financeira continuam com enormes dificuldades para serem executados.

31

Prof. Silvério Freitas disse que o mesmo assunto foi tratado também em reunião ocorrida

32

na SECTI (Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação), já que não há “portas

33

financeiras” que possibilitem o pagamentos das PDs. II – Foi realizada uma reunião na

34

FAPERJ com o presidente da Fundação, onde o assunto tratado foi as obras nos Centros

35

da UENF, muitas delas feitas com apoio da Fundação, também as obras consideradas de

36

mais complexidade como a ampliação da capacidade elétrica do Campus e o aumento da

37

conexão de internet foram abordados na ocasião, o Presidente da Fundação se mostrou

38

disposto a fazer todo o possível para viabilizar todos os projetos em sua totalidade. A

39

Conselheira Dra. Cristina Vianna perguntou ao Reitor se o imóvel “solar da escola” pertence

40

a UENF, o Reitor disse não saber responder com certeza se há documentação

41

comprobatória da propriedade pela UENF, mas disse que existe um processo que trata da

42

situação do imóvel e que hoje se encontra em poder da Prefeitura de Campos, Dra Cristina

43

solicitou ao Reitor a remessa do referido processo e o Prof. Silvério Freitas disse que irá

44

providenciar o envio assim que possível para que a Conselheira possa averiguar a real

45

situação do imóvel e agradeceu à Dra. Cristina Vianna pela colaboração. Passando ao item

46

3 da pauta – Procedimentos para o encerramento da Gestão - o Prof. Silvério Freitas

47

disse que neste final de gestão os relatórios finais e fechamento de contas, bem como

48

necessárias assinaturas de contratos são objetos de preocupação da atual administração,

49

a fim de que a transição para a nova administração ocorra de forma tranquila. O Conselheiro

50

Prof. Arnoldo Façanha sugeriu que se convide o futuro Reitor para participar das próximas

51

reuniões do Conselho de Curadores. Os Conselheiros presentes no Rio de Janeiro pediram
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52

aos demais Conselheiros que dessem um breve relato sobre o vencedor das eleições para

53

Reitor e sua plataforma anunciada durante a campanha, e ratificaram a sugestão dada pelo

54

Prof. Arnoldo, sugerindo que se convide o futuro reitor para se fazer presente na última

55

reunião do ano corrente. Prof. Silvério Freitas disse que um exemplo de plataforma da atual

56

administração que foi difícil de se implantar foi a assinatura do PROEIS, já que correntes

57

contrárias à presença de PMs fardados dentro do Campus levantou um debate intenso,

58

mas que, ao final todos concordaram que os resultados foram satisfatórios e até a presente

59

data o efetivo está presente colaborando com a segurança na UENF. O Conselheiro Prof.

60

Arnoldo Façanha disse que, durante a campanha, a chapa vencedora divulgou que uma

61

postura mais firme em relação ao Governo seria necessária, o Conselheiro ponderou que

62

a adequação será necessária e que mudanças sempre são salutares, e disse que a futura

63

reitoria logo verá que a atual administração não foi de forma nenhuma da maneira como

64

descreveram durante a campanha. Passando ao Ítem 4 da Pauta – Assuntos Diversos -

65

Dr. Paulo Tafner lembrou que recebeu, por ocasião da última reunião deste conselho, o

66

Livro Uma Casa, muitas vozes, história dos primeiros 20 anos da UENF, de autoria de

67

Carlos Gustavo M. Smiderle e Fulvia Maria D. Muylaert, e que, após lê-lo e apreciar as

68

muitas fotos ficou com a impressão de que faltaram destaque para os diversos projetos

69

desenvolvidos na UENF, o conselheiro disse que o que presenciou em suas visitas à UENF

70

é muito maior do que o que foi retratado no livro. O Reitor Prof. Silvério Freitas disse que

71

neste final de gestão, já está sendo confeccionado uma retrospectiva demonstrando os 10

72

pontos mais relevantes nas áreas de pesquisas desenvolvidas pela UENF, que será

73

apresentado à sociedade, ao Governo e a toda comunidade universitária. O Conselheiro

74

Prof. Arnoldo Façanha ponderou que a produção científica, a docência e a extensão

75

universitária requer uma dedicação muito grande do professor para poder se dedicar com
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76

eficiência a divulgação científica. Nada mais tendo a tratar, o Prof. Silvério Freitas

77

agradeceu a todos e encerrou a reunião as 12h50.
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Prof. Silvério de Paiva Freitas
Reitor

Paulo Sérgio Braga Tafner
Representante da SEFAZ

Prof. Arnoldo Rocha Façanha
Representante do corpo Docente

Prof. Roberto Guimarães Boclin
Representante da SECTI

Cristina Lucia de Barros Vianna
Representante da SEPLAG

Maurício Falcão Aguiar
Representante do corpo TécnicoAdministrativo

Antônio Carlos Pinto
Secretário ad hoc

